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DISCURS DE L’ALCALDESSA EN LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA. 

11/9/2019 
 

 

Bon dia a tothom, 

 

 
Un any més, moltes entitats, col·lectius, grups polítics, i ciutadans i 

ciutadanes a títol individual ens trobem davant el monòlit del president 

Francesc Macià, per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.  
 

Som aquí perquè ens uneix el sentiment de ser catalans i catalanes, l’estima 

pel nostre país, el reconeixement de les nostres institucions, i el compromís 

en la preservació dels nostres trets diferencials, com puguin ser la llengua, la 
cultura o la tradició. 

 

Les diades nacionals solen ser dates de molta significació per a les nacions, 
un dia en què es promou la unitat dels seus ciutadans i les ciutadanes, a 

partir de la commemoració d’uns fets històrics. 

 
En el cas de la Diada Nacional de Catalunya, ja fa anys que a la 

commemoració i el record s’hi suma la manifestació i la reivindicació 

col·lectiva. L’11 de Setembre és un dia de reivindicació nacional, però 

actualment és, sobretot, una jornada de reivindicació de drets civils i polítics, 
de justícia, de democràcia i de llibertat. És una jornada festiva i cívica, però 

també és l’expressió de la nostra lluita pacífica com a poble.  

 
En els moments tan complexos que vivim avui, amb representants polítics a 

la presó i a l’exili, i amb una manifesta incapacitat de la política espanyola 

per donar veu a les urnes i resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat, més 
que mai el clam de l’11 de Setembre ha de ser una sola veu. Ja fa gairebé 

dos anys del referèndum d’autodeterminació, que va ser una gran 

demostració de la capacitat dels catalans i les catalanes de donar veu a la 

ciutadania. Aquest esperit de perseverança és el que ens portarà a construir 
el país que volem.  

 

El país que volem es comença a construir des de Vilanova i la Geltrú, des dels 
municipis. Cadascú des de la seva responsabilitat. La frase que resta aquí al 

monument a Francesc Macià ens recorda que som una societat diversa i que 

cal preservar aquesta pluralitat com un element essencial. Volem un país de 

totes les catalanes i els catalans.   
 

Volem un país capaç de proporcionar qualitat de vida als seus ciutadans i 

ciutadanes. Que pugui garantir-los la protecció dels seus drets i l’exercici de 
les seves llibertats. Un país capaç d’eradicar la cultura patriarcal i la violència 

masclista, i on ningú hagi de patir perquè li tallin la llum i els 

subministraments bàsics de la llar. Un país amb capacitat de generar una 
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economia sòlida, eficient i sostenible, on es protegeixi el nostre medi, que és 

el que ens proporciona també qualitat de vida.  

 
En definitiva, volem construir un país millor per a tothom. Totes aquestes 

reivindicacions ens acompanyen també avui, perquè difícilment podrem 

construir el país que volem, si no hi existeix una cultura de diàleg, de buscar 
consensos, d’afavorir la convivència, de ser exemple de qualitat democràtica, 

enfront de la cultura d’utilitzar la justícia com a escarment. 

 

 
En aquests moments és quan més ens cal unir esforços i estratègies. Avui, 

en la Diada Nacional de Catalunya, tenim l’oportunitat de comprometre’ns-hi.  

 
 

 

Amics i amigues, bona Diada i Visca Catalunya! 
 

 


